
HACKSJÖBANANS    1(3) 

SKYTTEORGANISATION, HSO 
 

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019 
 

NYTT AVTAL MED KOMMUNEN 

Skjutbanan Hacksjöbanan är en skyttets idrottsplats som utvecklats i samverkan mellan 

Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommuner och HSO med Botkyrka som huvudman och 

ägare av banan. Från och med 2019-01-01 till och med 2024 har ett nytt avtal tecknats med 

Kultur- och Fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun, hädanefter kallad kommunen, som 

ändrar förutsättningarna för HSO:s verksamhet. 

 

Aktörerna på skjutbanan anmodades till en början att inkomma med synpunkter på ett av 

kommunen utarbetat förslag. Den arbetsgrupp som sedan bildades i syfte att arbeta fram ett 

nytt avtal gavs ett mycket begränsat mandat varför HSO kände sig nödsakad att acceptera det 

förslag till avtal som slutligen redovisades av kommunen. 

 

En frågeställning som inte tillfredställande besvarats rör sekretessen gällande skyttarnas 

vapeninnehav. Offentliga ”vapenregister” är givetvis helt oacceptabelt och hur denna fråga 

hanteras kan få allvarliga konsekvenser för skyttars och föreningars framtida verksamhet på 

Hacksjöbanan. 

 

Vidare måste klargöras hur HSO skall kunna ansvara för underhåll av egna och andras 

egendom som exempelvis akustiska målställ mm. om dessa får användas av tillfälliga nyttjare 

vid kommunal uthyrning av skjutbanan. Även formerna för den framtida samverkan mellan 

kommunen och HSO måste läggas fast.  

 

Aktivt anläggningsråd 

HSO skall enligt avtalet vara ett aktivt anläggningsråd med ansvar för säkerhet, miljö, 

information till allmänheten och mindre underhållsfrågor på banan samt ansvara för en god 

ordning och reda på utrymmen och ytor. Större åtgärder och investeringar beslutas och 

bekostas av kommunen. 

 

Kommunen huvudansvarig 

Kommunen blir huvudansvarig och skall på sikt ta över all verksamhet på banan dvs. beslut 

gällande investeringar och större drifts- och underhållsfrågor, nyttjandeavtal på banan (som 

det vi nu haft med polisen), hemsida, passersystem (droppar), bokningssystem, larm, och 

låssystem mm. Kommunen har anställt en verksamhetsutvecklare, vars ansvar är driftfrågor 

och att följa verksamheten på anläggningen. Verksamhetsutvecklaren är anläggningschef och 

skjutbaneansvarig. 

 

Ny årsavgift 

Förändringen innebär också att kommunen kommer att debitera varje enskild skytt som vill 

kvittera ut en ”droppe” en avgift om 1000 kr. Tilldelning av ”droppar” och 

behörighetsklassning skall ske i samråd med säkerhetsansvarig för HSO. Information om när 

och hur detta skall ske lämnas så fort detta blir känt. Dessutom kommer kommunen på sikt 

debitera en nyttjandeavgift per timme i likhet med vad som idag finns för andra 

idrottsanläggningar. 
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Bokningssystemet 

All skjutning ska ske efter överenskommet bokningsschema, som tas fram efter samråd inom 

och med HSO. Bokningssystemet kommer sålunda tills vidare att fungera som tidigare. Varje 

medlemsförening skall hålla en bokningsansvarig. Bokningar sker som tidigare men slutgiltigt 

beslut tas av kommunen i samråd med HSO. Det är viktigt att bokade tider som ej utnyttjas 

avbokas. 

 

Notera också att bokningssystemet kommer att bli en indikator på hur många nya föreningar 

som kan få tillgång till banan. I dagsläget är kön av sökande föreningar lång. 

 

Sänkt driftsbidrag 

Det ideella arbetet kommer fortsättningsvis att vara en viktig faktor för att bibehålla statusen 

på anläggningen eftersom kommunen beslutat att för 2019 sänka driftbidraget till HSO med 

67 tkr till 250 tkr. ”Större” underhållsåtgärder och investeringar skall HSO ansöka om hos 

kommunen. 

 

MÅL OCH VISION 

Banan syftar till att säkerställa att det civila skyttet i Storstockholm bereds tillgång till en 

modern skytteanläggning för tävling och träning. Visionen är att driva och utveckla ett 

fungerande och inspirerande skyttecenter för hela Storstockholm och bereda polisen utökade 

möjligheter till träning. Hacksjöbanan skall vara ett skyttecenter och skjutbanan ingår i 

kommunens utvecklingsvision som Botkyrka skyttecenter.  

Botkyrka skyttecenter är också banans nya namn. 

 

Organisation 

HSO lyder under stadgarna fasställda på årsmötet 2015. Stadgarna finns att tillgå på 

organisationens hemsida. Med det nya avtalet blir HSO i princip en del av kommunens 

förlängda arm på Hacksjöbanan. 

 

HSO styrs av en förtroendevald styrelse som ansvarar för drift och mindre underhåll samt att 

banans säkerhetsbestämmelser efterlevs. HSO:s beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra 

årsmöte och styrelsen. På föreningens årsmöte utses hälften av styrelsens ledamöter för året. 

De övriga sitter på två år. Ordförande väljs varje år. Styrelsens sammansättning framgår av 

förvaltningsberättelsen. 

 

Hacksjöbanans skytteorganisation består i dagsläget av 17 skytteföreningar med ca 800 aktiva 

medlemmar. Förutom skytteföreningarna har polisen rätt att använda skjutbanan för sin 

träning enligt avtal med kommunen. Varje förening representeras av en utsedd 

säkerhetsansvarig, en underhållsområdesansvarig och en bokningsansvarig. 

 

MÅL 2019 

Det nya avtalet med kommunen innebär att kommunen framöver skall ta över all verksamhet. 

HSO:s roll är att som ett aktivt medverkande anläggningsråd ansvara för säkerhet, miljö, 

information till allmänheten och mindre underhållsfrågor. 

 

Föreningsaktiviteterna kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av det löpande 

underhållet. Våra utsedda kontaktpersoner som säkerhetsansvariga underhållsområdes-

ansvariga och bokningsansvariga måste löpande driva arbetet effektivt mot sina 
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klubbmedlemmar, öka engagemanget och intensifiera arbetet med att aktivera alla 

föreningsmedlemmar i underhållet och skötseln av banan. 

 

EKONOMI 

Allmänt 

HSO har under åren kunnat driva verksamheten förhållandevis självständigt och skapat extra 

intäkter och resurser på olika sätt. Omsättningen har under åren kunnat expandera för att sista 

året nå över en miljon kronor. Även om sista året var ett speciellt år har kreativitet, 

innovativitet och mycket ideellt och engagerat arbete skapat många positiva resultat. 

 

HSO har nu tilldelats 250 tkr att förvalta efter bästa förmåga för städning och mindre 

driftåtgärder av olika slag. 

 

Intäkter 

Intäktssidan kommer fortsättningsvis endast att bestå av kommunens beslutade driftbidrag om 

250 tkr. Intäkter från polisen och annat tillfaller kommunen. 

 

Kostnader 

Med det nya avtalet försvinner en del kostnader som underhåll av målhusen, förutom själva 

målställningarna, skalskydd som staket, de flesta investeringarna, sand och grävning av 

skjutvallar mm. Det kommer trots detta att bli en utmaning för HSO att få det beslutade 

driftbidraget att räcka till för de utgifter som ålagts HSO. 

 

Budget för 2019 är kraftigt reducerad och kostnaderna uppskattas enligt följande. Mindre 

underhåll skjutvallar 33 tkr, vatten och avlopp 5 tkr, städning 25 tkr, snöröjning 45 tkr, 

driftkostnader lokal 25 tkr, larm och lås 5 tkr, målställningar 25 tkr, driftkostnader planer och 

vägar 20 tkr, försäkring 21 tkr och övriga kostnader 46 tkr. Totalt uppgår kostnaderna  

till 250 tkr. 

 

Resultat 

Resultatet för perioden är kalkylerat till noll kronor med den reservation som tidigare sagt att 

det nya av kommunen beslutade driftbidraget kommer att bli en utmaning för HSO. 

 

Hemsidan  

På hemsidan redovisas ansvar och uppgifter för säkerhetsansvarig, underhållsområdesansvarig 

och bokningsansvarig, karta över underhållsområden och underhållsområdesansvariga samt 

övriga styrdokument.   

 

STYRELSEN 


